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Muhammed Ebü’l-Vefâ
et-Teftâzânî el-Guneymî

(1930-1994)

Ýslâm düþüncesi alanýndaki
çalýþmalarýyla tanýnan

Mýsýrlý âlim,
Turuk-ý Sûfiyye Meclisi reisi.
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14 Nisan 1930’da Mýsýr’ýn Minyâ el-Kamh
þehrine baðlý Kefrülguneymî köyünde doð-
du. Sa‘deddin et-Teftâzânî’nin (ö. 792/1390)
soyundan gelen bir aileye mensuptur. Ta-
savvuf muhitinde yetiþti; babasý Rifâî þey-
hi idi. Teftâzânî, babasýnýn dostu olan Mus-
tafa Abdürrâzýk’ýn yönlendirmesiyle 1946’-
da Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü’ne girdi. Mýsýr’ýn önde ge-
len âlimlerinden Mustafa Abdürrâzýk, Os-
man Emîn, Tâhâ Hüseyin, Muhammed
Mustafa Hilmi, Ebü’l-Alâ el-Afîfî, Ýbrâhim
Medkûr, Zekî Necîb Mahmûd ve Tevfîk et-
Tavîl’in öðrencisi oldu. 1951’de bitirdiði fa-
kültede asistanlýk görevine baþladý. 1955’-
te Mustafa Hilmi’nin danýþmanlýðýnda Ýbn
£A¹âßillâh el-Ýskenderî ve ta½avvufüh ad-
lý yüksek lisans tezini, 1961’de Ýbn Seb£în
ve felsefetühü’½-½ûfiyye baþlýklý doktora
tezini tamamladý. 1974’te profesörlüðe
yükseldi. Kahire, Beyrut, Küveyt ve Suudi
Arabistan’daki çeþitli üniversitelerde öð-
retim üyeliði yaptý. 1978-1984 yýllarý ara-
sýnda Kahire ve Feyyûm üniversitelerinde
rektör yardýmcýlýðý görevinde bulundu. Ba-
basýndan Rifâiyye hilâfetnâmesi alan Tef-

tâzânî 1983’te, Ezher þeyhliðinden sonra
Mýsýr’ýn en büyük dinî makamý sayýlan Tu-
ruk-ý Sûfiyye Meclisi reisliðine (þeyhü’l-
meþâyih) tayin edildi. Bu görevi sýrasýnda
3 milyondan fazla tarikat mensubunun
bulunduðu Mýsýr’da tarikatlarýn Kur’an ve
Sünnet çizgisinde ýslahýný hedef aldý; onla-
rý ilmî araþtýrmalara katýlmaya sevkeden
çalýþmalar gerçekleþtirdi. Bir tasavvuf kü-
tüphanesinin oluþturulmasýna, 1976’da çý-
karýlan bir kanunla Turuk-ý Sûfiyye tarafýn-
dan okul, hastahane, cenaze teþkilâtý gibi
müesseselerin kurulmasýna öncülük etti.
Tarikatlarýn düzenlediði ihtifal ve mevlid
törenlerini belli kurallara baðladý. Mýsýr Þû-
ra Meclisi üyeliði, Mýsýr Felsefe Cemiyeti
baþkanlýðý, Kültür Yüksek Meclisi Felsefe
ve Sosyoloji Komisyonu üyeliði gibi idarî
görevler yaptý. Sosyal bilimler alanýndaki
çalýþmalardan ötürü 1975’te Mýsýr Yüksek
Meclisi tarafýndan devlet teþvik ödülüne
lâyýk görüldü. 1986’da Mýsýr Devleti Sosyal
Bilimler takdir ödülünü aldý. 1989’da Pa-
kistan hükümetince ödüllendirildi. 29 Ha-
ziran 1994’te vefat etti. Vefatýnýn birinci
yýl dönümünde Zeyneb el-Hudayrî, Saîd
Murâd, Muhammed Sâlih, Ahmed el-Cez-
zâr, Nebîle Zikrâ, Cemâl el-Merzûký ve Âtýf
el-Irâký gibi meslektaþ ve talebelerine ait
yazýlarýnýn bulunduðu, Kitâbü’t-Te×kârî
ed-Duktûr Ebü’l-Vefâß et-Teftâzânî üs-
tâ×en li’t-ta½avvuf ve müfekkiran Ýslâ-
miyyen adýyla bir hâtýra kitabý yayýmlan-
mýþtýr (Kahire 1995).

Teftâzânî, bulunduðu akademik ve ida-
rî mevkilerde Mýsýr kültür hayatýnda iz býra-
kan projelere imza atmýþ bir kültür ada-
mýdýr. Ýslâm’ýn ruhî-ahlâkî boyutu olan ta-
savvufun modern dönemde öne sürüldü-
ðü gibi yaþanan hayattan kaçýþ þeklinde
yorumlanmasýna karþý çýkmýþ, tasavvuf ve
tarikatýn bir amaç deðil maddî hayatla ru-
hî hayat arasýnda bir köprü olduðunu, ah-
lâklý bir toplum ve birey yetiþtirmeye ça-
lýþtýðýný, insan hayatý ile toplum arasýnda
dengeyi saðladýðý ölçüde olumlu sayýlaca-
ðýný belirtmiþtir. Teftâzânî Ýslâm felsefesi
tabirini kelâm, usûl-i fýkýh ve tasavvuf ilim-
lerini içerecek biçimde Ýslâm medeniyetin-
de ortaya çýkan ve kaynaðýný dinden alan
bir düþünce hareketi anlamýnda kullanýr.
Bu ilimler Ýslâm inancý ve hükümlerini sa-
vunmak ve muhafaza etmek amacýyla ge-
rektiðinde Yunan felsefesi gibi yabancý dü-
þünce akýmlarýndan beslenmiþtir. Buna gö-
re Ýslâm düþüncesi ve kültürü, geçmiþte
kadîm düþünce ile yeni düþünceler arasýn-
da irtibat kurarak bulunduðu asrýn dinî
meselelerini çözmeyi hedeflemiþtir. Mo-
dern Ýslâm toplumu da sorunlarýný çözer-
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Kuruluþ yahut 
vezin bakýmýndan eþdeðer olup 

birbirini izleyen baðýmsýz kelime, 
terkip ve cümleler dizisiyle 
övgü, yergi vb. konularda 

kompozisyon oluþturulmasý anlamýnda
bedî‘ terimi.

˜ ™

Sözlükte “ak benek, hurma çekirdeði
üzerindeki beyaz nokta, beyaz zar; alaca
ve ince kumaþ” anlamlarýndaki fûf kelime-
sinden türeyen tefvîf “beyaz desenli ku-
maþ dokumak” mânasýna gelir (Lisânü’l-
£Arab, “fvf” md.; Kåmus Tercümesi, III, 696-
697). “Beyaz desenli ince giysi” demek olan
“sevb müfevvef” terkibiyle iliþkilendirilen
tefvîf, bedî‘ ilminde anlama güzellik katan
sanatlardan olup bir beyit veya söz içinde
kuruluþ yahut vezince eþdeðer, ancak bir-
birinden baðýmsýz olan kelime, terkip ve
cümlelerin ardarda sýralanmasýyla övgü,
yergi, gazel vb. içerikte bir kompozisyo-
nun oluþturulmasýdýr. Bu tür kelime, ter-
kip ve cümlelerden meydana gelen anlam
kompozisyonu giysi üzerinde diðer renk-
lerle ayrýlmýþ, birbirinden baðýmsýz, para-
lel biçimde uzanarak bir desen oluþturan
beyaz çizgilere benzetilmektedir. Tefvîf sa-
natý kompozisyon bakýmýndan uzun, orta ve
kýsa cümlelerle gerçekleþebilir. Uzun cüm-
le halinde kullanýlýþýna þu âyetler örnek teþ-
kil eder:
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ratan ve bana yol gösteren. O’dur beni yediren
ve içiren. O’dur hastalandýðým zaman þifa ve-
ren. O’dur beni öldürecek, sonra diriltecek
olan. O’dur ödül ve ceza gününde hatamý ba-
ðýþlamasýný umduðum) (eþ-Þuarâ 26/78-82).
Âyetlerde ardarda, fakat birbirinden ba-
ðýmsýz sýralanan eþdeðer ve paralel ifa-
delerle yüce yaratan hakkýnda övgü kom-
pozisyonu oluþturulmuþtur. Antere’nin þu
beytini de tefvîf sanatýnýn uzun cümle ha-
lindeki kullanýmýna misal vermek müm-
kündür (Hatîb et-Tebrîzî, Þer¼u Dîvâni
£Antere, s. 126):

	�bא�=
�A \]� ��k/D& ��X>�9=א / \]� �)"/ �<X+=א\]”
“G�A/ (Düþman üzerlerine gelirse [korumak için]
akýn ederim, dört taraflarý sarýlýrsa hamle ya-
parým, dar bir yere konaklarsa düþman, atým-
dan inip cenge davet ederim). Þair þart cevap
üslûbuyla ayný kuruluþa sahip, baðýmsýz
ve paralel cümleler dizisiyle bir hamâse
kompozisyonu meydana getirmiþtir.

Orta uzunluktaki cümle kullanýmýna ör-
nek olmak üzere þu âyet zikredilebilir:
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hým!] Geceyi gündüze katarsýn, gündüzü
geceye katarsýn; ölüden diri çýkarýrsýn, di-
riden ölü çýkarýrsýn [Âl-i Ýmrân 3/27]). Ýbn
Zeydûn’un þu beyti de orta uzunlukta
cümle formunda gerçekleþen tefvîfe mi-
sal verilebilir (Dîvân, s. 163):

30� 30/ �G�� / ��/ ��8� )</ �א:��4 3��:/ -�” 
“[*/ )�� [��/ (Sen kibirlen, ben katlanýrým; sen
dilediðini yap, ben sabrederim; sen izzet sahibi
ol, ben zillete razýyým; sen benden yüz çevir, ben
sana yönelirim; sen söyle, ben dinlerim, sen em-
ret, ben yaparým). Tefvîf sanatýnýn kýsa cüm-
le formunda kullanýlýþýna Mütenebbî’nin
Seyfüddevle el-Hamdânî’yi övdüðü ve özür
beyanýnda bulunduðu þu beyti örnek gös-
terilebilir (Berkuký, III, 209):

d� �d� �J / �8/ �3� �38 3�:/ [À0/ 3A/ 30/” 
“3<� �)� \�/ 3�b7� (Affet, ihsanda bulun, yerler
bahþet, binitler lutfet, konumumu yücelt, tesel-
li et, önceki konumumu tekrar lutfet / Ýhsanýný
arttýr, lutfederken sevinçli ve güler yüzlü ol, yi-
ne lutfet, katýna yaklaþtýr, sevindir, vuslat bah-
þet).

Hatîb el-Kazvînî tefvîfi, “bir söz içinde
uzunluklarý birbirine eþit veya yakýn cüm-
leler halinde birbiriyle uyumlu mânalarýn
zikredilmesi” olarak tanýmlayýp bazý örnek-
ler sýraladýktan sonra bu sanatýn bir kýsým
örneklerinin mürâât-ý nazîr (îtilâf), bir kýs-
mýnýn da mutabakat (tezat) sanatýna da-
hil olduðunu belirtmiþtir (el-Î²â¼, IV, 385).
Ýbn Ebü’l-Ýsba‘, Bedreddin Ýbn Mâlik, Ha-
tîb el-Kazvînî, Þehâbeddin el-Halebî, Ah-
med b. Abdülvehhâb en-Nüveyrî, Safiy-
yüddin el-Hillî, Ýbn Hicce, Süyûtî, Ýbn Ma‘-
sûm el-Medenî gibi belâgat âlimlerinin ço-
ðunluðu tefvîf sanatýný bu þekilde anlamýþ-
týr. Öte yandan taným yapmamalarýna rað-
men verdikleri örnekler, Hatîb et-Tebrîzî
ile Ýbnü’z-Zemlekânî’nin tefvîfi “zikredilen
yergi sýfatlarýnýn anýlan bir kelime veya ifa-
de baðlamýnda övgü sýfatýna dönüþtüðü
söz” diye anladýklarýný göstermektedir. Her
iki müellif Cerîr’in þu dizelerini örnek ver-
miþtir (Tâceddin Þelak, s. 254):
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(Zühd ü takvâda ve doðruluða kýlavuz olma-

da onlardan hayýrlýsý yoktur / Er meydanýnda
ise þahinler gibidir // Asil kimseler onlar saye-

ken bu amacý gütmelidir. Teftâzânî, çaðýn
fikrî problemlerinin üstesinden gelmek için
Kur’an ve Sünnet kaynaklarýna baþvurma,
sahih Ýslâm’a sýmsýký sarýlma, Ýslâm üm-
metinin birliðinin güçlenmesi için Ehl-i
sünnet ve Þîa gibi mezheplerin yakýnlaþ-
masý, insan mutluluðunun ve refahýnýn
saðlanmasý için dinle bilimin birbirini des-
teklemesi, akýlla vahyin birlikteliði, dinler
arasý diyalog, Batý ve Doðu düþüncelerinin
sentezi, teknolojik ve bilimsel ilerlemeden
faydalanma, hoþgörü ve eþitlik ilkesini ha-
yata geçirme, entelektüel hayatta izlenen
metodun kapsayýcýlýðý gibi konular üzerin-
de önemle durmuþ, insanýn akýl ve gönül
eðitiminin her þeyin baþý olduðunu savun-
muþ, Ýslâm eðitim felsefesine dair yazýlar
kaleme almýþtýr.
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kilâtih (Kahire 1979). Þerafettin Gölcük
tarafýndan Kelâm Ýlminin Belli Baþlý
Meseleleri (Ýstanbul 1980) ve Ana Konu-
larýyla Kelâm ( Konya 2000) adýyla Türk-
çe’ye tercüme edilmiþtir. 4. Ýbn Seb£în
ve felsefetühü’½-½ûfiyye (Beyrut 1973).
5. MedÅal ile’t-ta½avvufi’l-Ýslâmî (Ka-
hire 1979). 6. el-Ýnsân ve’l-kevn fi’l-Ýs-
lâm (Kahire 1975). 7. e¹-ªurušu’½-½ûfiy-
ye fî Mý½ýr (Kahire 1991). Teftâzânî, Mu-
hammed Mustafa Hilmi ile birlikte Kadî
Abdülcebbâr’ýn el-Mu³nî adlý eserinin rü’-
yet konusundaki IV. cildini tahkik ederek
neþretmiþtir (Kahire 1965). Tasavvuf, Ýs-
lâm felsefesi ve kelâm baþta olmak üze-
re Ýslâm düþüncesiyle ilgili yirmi civarýnda
makalesi bulunan Teftâzânî bu makalele-
rinde tasavvufî bilgi, tasavvuf felsefesi,
Ýhvân-ý Safâ, müslümanlara göre felsefe-
týp iliþkisi, modern Mýsýr’daki fikrî cereyan-
lar, Ýslâm ve Batý felsefelerinin karþýlaþtý-
rýlmasý, Mýsýr’daki tarikatlar, Ekberiyye ta-
rikatý gibi konular üzerinde durmuþtur.
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